Policy och handlingsplan
för att motverka mobbning, kränkningar
och övergrepp på barn och unga

Föreningen Cheer Force Allstars (CFA) tar helt och fullt avstånd från alla former av
missförhållanden, trakasserier och övergrepp inom föreningen. Policyn ska göra vårt
ställningstagande tydligt för alla som verkar i CFA:s namn. Handlingsplanen ska hjälpa oss om
barn far illa och om det värsta skulle inträffa.

Policy mot kränkande behandling
Mobbning, sexuella trakasserier, övergrepp och andra kränkningar
Policy omfattar: tränare, mentorer, styrelseledamöter, föräldrar/vårdnadshavare och
aktiva/utövare.
En trygg idrott är en attraktiv idrott. Inom CFA skall ingen känna sig kränkt, trakasserad,
diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet och religion. Ingen form av sexuella trakasserier eller könsdiskriminering tolereras
inom föreningen. Cheerleading är en fysisk sport där utövandet kräver att aktiva och tränare är
fysiskt nära varandra. Det är viktigt att detta inte blandas ihop med sexuella trakasserier.
Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med
respekt. Vår målsättning är att förhindra att någon form av kränkning sker, samt att föreningen
arbetar aktivt och förebyggande för att uppnå detta. Alla ledare ska förberedas på att våga se,
våga fråga och våga agera vid oro för att barn far illa.
Policyn är till för att skapa en trygg miljö och för att se till att mobbing, sexuella trakasserier,
övergrepp och andra kränkningar inte förekommer inom CFA:s verksamhet. Ytterligare
målsättning med policyn är att medlemmar ska känna förtroende för tränare, sportgrupp och
styrelse och att man törs berätta om eventuella trakasserier, kränkningar eller andra problem.
Att vara tränare- och ledare i CFA är ett förtroendeuppdrag. Styrelse, sportgrupp, tränare,
mentorer och föräldrar i CFA har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma eventuella
förekomster av kränkande särbehandling samt att säkra att åtgärder vidtas vid förekomst.
Policyn utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

Rutiner
Vi alla motverkar att det händer genom att:
•

Barn och ungdomar skall ledas av fler än en tränare. Detta eftersom det delade
ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och ungdomar genom större insyn i gruppens
verksamhet.

•

Ingen får skriva eller yttra ogynnsamma personliga eller respektlösa kommentarer om
aktiva, tränare, föreningen eller någon annan förening på offentliga nätverk såsom t ex
Facebook, Instagram och Snapchat.

•

Vår målsättning är att alla involverade i CFA skall introduceras och utbildas när det
gäller föreningens värdegrund och policy. Syftet är att informera, förebygga och
förhindra att kränkningar och övergrepp förekommer inom föreningen.

•

Bättre insyn i lagen skapar en öppenhet som leder till en tryggare miljö.
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•

Alla händelser skall anmälas till styrelsen. Alla anmälda händelser tas på allvar och
undersöks direkt.

•

Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan. Den misstänkte
förövaren stängs av under pågående utredning.

•

Varje år ska alla tränare, mentorer, lagföräldrar och styrelse visa upp ett utdrag ur
belastningsregistret till av styrelsen utsedd person.

HANDLINGSPLAN - vid misstanke att barn far illa
Vid misstanke om sexuella övergrepp och kränkningar ska man agera snabbt. Den som fått
kännedomen ska kontakta styrelsen. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret att agera.
Det viktiga är att skydda barnet/ungdomen. Föräldrakontakten är viktig. Men misstänker man
att den misstänkte/förövaren finns inom familjen avvaktar man att ta en kontakt med
föräldrarna.
OBS! Det är viktigt att ta barns och ungdomars berättelser och signaler på allvar så att
kränkningar och övergrepp kan upptäckas tidigt.

STYRELSE - råd och instruktioner
Åtgärder när kränkning eller övergrepp misstänks
1. Styrelsen eller annan av styrelsen utnämnd person/-er samlar ihop de som gjort
observationen/-erna. Man dokumenterar skriftligt alla detaljer om det man fått reda på, då denna
information kan utgöra bevis. Tänk på att den misstänkte/förövaren kan vara vem som helst,
även en populär och omtyckt person.
2. Styrelsen gör en bedömning utifrån följande:
•
•
•

Behöver den utsatta omedelbart stöd och/eller vård?
Kan händelsen vara av brottslig karaktär och ska därför polisanmälas?
Ska den misstänkte/förövaren beläggas med timeout från barn- och
ungdomsverksamheten tills frågan är utredd?

OBS! Innan misstankarna är bekräftade är det viktigt att hålla uppgifterna till en mycket
begränsad grupp.
3. Styrelsen rådgör med personer som har erfarenhet av denna typ av frågor. Lämpliga
organisationer att ringa är Rädda barnens föräldratelefon eller Socialtjänstens
Mottagningsenhet. Telefonnummer och länkar finns på sista sidan.
Vad gäller Socialtjänstens Mottagningsenhet behöver du inte nämna barnets namn om du enbart
vill ha råd. Men i det ögonblick som du talar om vem det gäller är socialtjänsten skyldig att ta
det som en anmälan.
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4. Om ärendet går vidare till polisanmälan ska styrelsen följa föreningens krisplan. En person
utanför föreningen som arbetar professionellt med krisbearbetning kan då tas in som stöd.
5. Om man bedömer att det inte finns några skäl att misstänka att något otillbörligt har inträffat
ska man klart och tydligt ha dokumenterat sina skäl. Styrelsen beslutar sedan hur man ska
kommunicera ärendet inom föreningen.
6. Vid fällande dom ska förövaren uteslutas ur föreningen.
OBS! Styrelsens primära uppgift är att se till att det utsatta barnet får det stöd som behövs

TRÄNARE - råd och instruktioner
Om du misstänker att ett barn/ungdom far illa ska du omedelbart kontakta styrelsen.
Visa barnet/ungdomen att du vill lyssna. Låt hen uttrycka alla sorters känslor och förhåll dig så
neutral som möjligt. Visa och markera att det som har hänt aldrig är hens fel. Fråga inte om
detaljer, det räcker att få veta att något kan ha skett. Lyssna uppmärksamt och lägg
barnets/ungdomens egna ord på minnet. Ställ inga ledande frågor. Det kan senare innebära att
uppgifterna får ett lågt bevisvärde vid en eventuell rättslig prövning.
Ge aldrig löften om tystnad, eftersom du inte vet vad barnet kommer att berätta för dig. Förklara
att du kommer att vidarebefordra informationen till människor som kan hjälpa till.
OBS! Tänk på barnet och familjens integritet! Vänd dig till styrelsen. Kom ihåg att barnets
säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn.
Anteckningar
Dina anteckningar kan vara av betydelse för den sociala utredningen och en eventuell rättslig
process. Dokumentera följande skriftligen omedelbart efter samtalet med barnet/ungdomen:
•
•
•

Vad du har sett och fått berättat för dig – använd barnets/ungdomens egna ord.
Hur du har agerat.
Datum och din underskrift.

OBS! Spara dokumentationen på ett lämpligt sätt och på ett lämpligt ställe. Det är viktigt att
ingen annan kan få tillgång till den.
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STYRELSE- åtgärder i situationer där anmälan ska göras
Rapportera snarast det misstänkta övergreppet till socialtjänsten i den kommun som barnet
kommer från.
Överlåt ärendet till socialtjänsten. Annan hantering, t ex inom föreningen, riskerar att skada
socialtjänstens eller polisens utredning genom att den misstänkte gärningspersonen får
möjlighet att förbereda sig eller påverka den utsatte inför en kontakt från socialtjänsten eller
polisen.
Ordföranden eller annan av styrelsen utnämnd person ska stå för anmälan.

Definitioner
Kränkningar
Kränkning innebär att en person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar ett barns psykiska
hälsa genom att i ord eller handling behandla barnet nedlåtande eller angripa barnets
personlighet. Kränkningar (med flytande gräns mot psykisk barnmisshandel) kan exempelvis
vara att på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende, språk eller begåvning; säga att
barnet är odugligt eller att syskon är mycket sötare och mer framgångsrika, förolämpa barnet
fysiskt eller verbalt inför kamrater eller vuxna, läsa barnets dagbok eller liknande. Fysisk och
psykisk misshandel samt sexuella övergrepp innebär alltid att barnet kränks.
Mobbning
Mobbning är upprepade negativa handlingar mot en person. Mobbning kan vara fysisk med
exempelvis slag och knuffar, mobbning kan också vara psykisk eller verbala elakheter, miner,
ord och utfrysning med mera. Mobbning finns inte som brottsrubricering i svensk lagstiftning,
men de handlingar som kan ingå i begreppet är ofta brottsliga. Att knuffa någon är till exempel
misshandel och att kränka en annan enligt diskrimineringsgrunderna är olagligt.
Diskriminering
Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor
som inte bygger på meriter eller talanger. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund
av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda eller grundläggande
för den kulturella identiteten. Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, klädstil, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell läggning och
religiös eller politisk åsikt. Att göra åtskillnad på personer baserat på deras meriter, deras
kompetens eller andra personliga kvalitativa egenskaper anses inte vara diskriminering. En
förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller
kränks.
Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna:
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• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder
Trakasserier
Trakasserier är när en person förföljs eller blir illa omtalad för att den har en viss religion,
kommer från ett visst land, är flicka/pojke, har ett funktionshinder, en viss sexuell läggning,
ålder, eller bryter mot förväntningar hur en tjej eller kille förväntas uppföra sig. Trakasserier
bygger på de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier är ibland
oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedda att såra, trycka med
eller förnedra. En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men inte från
en annan. Det kan t.ex. ha att göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra.
Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara
fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp,
ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska
bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat,
uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller
sexuell läggning. Sexuella trakasserier är när någon utsätts för en ovälkommen handling med
anspelning på sex. När sexuelle trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som står i en
beroendeställning till en annan individ, t.ex. en tränare eller en ledare. Det kan också gälla
barn/ungdomar som utsätter andra barn/ungdomar.
Sexuella övergrepp
Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett
barn. Det kan innebära att den andre (oftast vuxna) personen utnyttjar barnets
beroendeställning, att handlingen utgår från den andre personens behov, att handlingen kränker
barnets integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan
förstå, inte är moget för eller inte kan ge informerat samtycke till. (Socialstyrelsens
expertrapport ”Sexuella övergrepp mot barn; definitioner och förekomst” 1999)
Lättare former av icke-fysisk kontakt som t.ex. verbala sexuella anspelningar, blottning inför
barnet eller tittande på pornografisk film och video tillsammans med barnet kan vara både
obehagliga och skrämmande för barnet. Fysisk kontakt som t.ex. sexuellt betonade smekningar
av bröst eller könsorgan inklusive onani på den vuxna personen är andra vanliga förekommande
handlingar bland vuxna personer, som utsätter barn för övergrepp. De allvarligaste formerna av
sexuella övergrepp kan handla om fullbordade vaginala, anala eller orala samlag.
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Vad säger lagen om anmälningsplikt?
14 kapitlet Socialtjänstlagen. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden.
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa
till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och
ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet fått kännedom om något som kan
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
Myndigheter, befattningshavaren och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga
att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns
behov av skydd. (det kallas för uppgiftsskyldighet)
Som privatperson, utanför tjänsten, gäller samma uppmaning som till allmänheten, d.v.s. att
man bör anmäla misstankar om att barn far illa. Anmälan är en rättighet att hjälpa utsatta barn
och familjer. Privatpersoner har rätt att vara anonym i kontakt med socialtjänsten.

Viktiga länkar och telefonnummer
För föreningen:
Socialtjänsten, Mottagningsenheten
Socialjouren i Umeå efter kl. 16.00 på kvällar och helger
Polismyndigheten
BRIS Vuxentelefon – om barn
www.bris.se
BRIS/RF stödlinje för ledare och föreningar
Rädda Barnens föräldratelefon
www.raddabarnen.se/foraldratelefonen-och-mejlen/
För barnet/ungdomen:
Ungdomshälsan Umeå
Ungdomsmottagningen på nätet
www.umo.se
BRIS/Barnens rätt i samhället –Barnens Hjälptelefon
För dig som är under 18 år kan chatta med eller ringa
och prata med en kurator om det du funderar på eller
behöver hjälp med. Anonymt.
www.bris.se

090 -16 10 02
090 -16 30 50
114 14
077 - 150 50 50
077 - 440 00 42
020 – 786 786

090-785 91 52

116 111

Rädda Barnen
08 - 698 90 00
Anonym chatt för dig upp till 25 år där du bestämmer vad du vill prata om
www.jourhavandekompis.se
Samtalsmottagningen för unga
Umea.ps@svenskakyrkan.se

SMS 070 – 903 204 13 93
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